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‘Komt, leert vrijen!’
Maakte Erasmus school in Friesland?

Piter van Tuinen

Summary
Till well into the eighteenth century Erasmus held a prominent position in the 
curriculum of Dutch Latin schools. Many teachers as well as other ‘men of let-
ters’ possessed editions of his books. This article’s focus is on Erasmus’ reception 
in Friesland and the Frisian Latin schools. To illustrate this the Frisian humanist 
and classical scholar Joannes Fungerus (1556- 1612) is taken as a model. Educated 
at the Collegium Trilingue in Leuven, where Suff ridus Petrus was his patron, he 
became headmaster in the Latin schools of Bolsward, Leeuwarden and Franeker. 
His De puerorum disciplina et recta educatione liber (1584 and 1586), the 
fi rst of many Latin publications, demonstrates how strongly he was infl uenced by 
Erasmus. His important library with ca. 1500 items held as many as 33 Erasmiana.

Inleiding
De reiziger uit Holland die omstreeks 1600 de Zuiderzee overstak naar 
Friesland, was ongetwijfeld blij als hij de contouren van de stad Harlin-
gen ontdekte. Tussen molens en torens ontwaarde hij boven op de dijk 
het tweekoppige monument voor Caspar de Robles (1527-1585). Was hij 
een geleerde humanist, dan herkende hij in deze Stenen Man tot zijn 
geruststelling Erasmus’ (1466-1536) Terminus.1 Et in Frisia ego. De Friese 
havenstad heeft nog een tweede associatie met de grote Rotterdammer. 
Daar verwijst bovenstaande titel naar. Die is ontleend aan een aanbe-
velingsversje voor de berijmde vertaling van het colloquium ‘Proci et 
Puellae’, Dat is een Bespreck oft Vryage tusschen een Vryer ende Vryster, hande-
lende van den Echten-Staet.2 Deze vertaling uyt het Latijnsch des seer vermaer-

1 Edzo H. Waterbolk, ‘Een Friese Terminus? Een aspect van Erasmus’ invloed in het 
noorden der Noordelijke Nederlanden’, De Gulden Passer 47 (1969), 76-80.

2 H.G. de Leeuw, In-leydende Aen-Radinge Tot P. Gheest-Dorps Vryage Bespreck: ‘Vryers die 
gaern u gerieff / hadt van u verkooren Lieff / Komt leert vryen van dees’ Gheest / 
Dorp er, moedig, onbevreest.’ Dit is een versje voor Desid. Erasmi Colloquium Proci 
et Puellae. Dat is: Een Bespreck oft Vryage tusschen een Vryer ende Vryster, handelende van 
den Echten-Staet. VVt het Latijnsch vertaelt, ende in Duytschen Rijme, Poëtischer wijse, nae 
de Roodenburgsche stijl, voorgestelt, Door P. Gheest-Dorp. Tot Leeuwarden, Gedruckt by 
Claude Fonteyne, Boeckdrucker, Voor Ielle Fettjesz. Boeck-Vercooper, woonende tot
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den ende Loff -weerdigen Erasmi Roterodami, werd in 1627 in Leeuwarden 
gedrukt voor de Harlinger boekverkoper Jelle Fettjesz. (actief in eerste 
helft 17e eeuw).
De berijmer was Petrus Geestdorp (ca. 1608-1646),3 een Harlinger stu-
dent in de theologie en oud-leerling van de Latijnse school, pal tegenover 
de boekhandel. Zo kon de Harlinger ‘konstlievende jeugd’, ‘de gunstige 
lesers en leserinnetjes die dit vryage-bespreck sult in handen krijgen’, 
aan wie het werkje is opgedragen, de bonae artes mooi combineren met 
de ars amatoria. In de schoolwetten van 1672 wordt de leerlingen in elk 
geval expliciet verboden om de plaatselijke ‘huysen van verleidinge’ te 
bezoeken.4 De vrije, enigszins boertige vertaling doet denken aan Jan 
Jansz. Starter (1593-1626), van wiens Friesche Lusthof in hetzelfde jaar een 
vierde druk verscheen. Ook hij had enige jaren in de havenstad gewoond. 
Zou hij naast Geestdorp gelegen hebben in de winkel van Jelle Fettjesz? 
Of deelde deze boekhandelaar de bezorgdheid van zijn latere Leeuwar-
der collega Wopke Eekhoff  (1809-1880)? Die vroeg zich in een brief uit 
1862 aan tekstbezorger Van Vloten (1818-1883) af: ‘Kan ik, durf ik vragen, 
kan ik Starter bij mij op de toonbank ter inzage leggen, als de latijnsche 
jongens komen en daaruit mij een en ander voorlezen?’5 Onzin, vindt 
Van Vloten. De jonge latinisten weten toch wel ‘de ondeugendste elegie-
tjens’ uit te zoeken. ‘Want wie Ovidius tot zijn beschikking heeft, zal uit 
Starter geen kwaad meer leeren.’
Geestdorp zal Erasmus’ Colloquium wel op school hebben gelezen. Ook 
zijn latere vriend en geestverwant, de Friese dichter Gysbert Japix (1603-

  Harlinghen op de Wortel-Haven. Anno 1627. Voor Erasmus’ Colloquium Proci et Puellae 
zie Desiderius Erasmus, Gesprekken, vert. Jeanine De Landtsheer (Amsterdam 2001) 
89-113, 543-545. In de Poëmata pleraque posthuma (1667) van de Leeuwarder rector Tobias 
Gutberleth paradeert de Procus (Pamphilus) uit het Colloquium nog in een opsom-
ming van vrijers: ‘Het is bekend met wie Pamphilus vree…’, ibidem, 43.

3 Voor Geestdorp zie Philippus H. Breuker, ‘Petrus Geestdorp, freon fan Gysbert Ja-
picx, en syn geastlik fermidden’ in Idem, ed., Coulonnade. Twa-en-tweintich Fariaasjes, 
oanbean oan mr. dr. K. de Vries (Leeuwarden 1980), 43-53.

4 Zware straffen worden opgelegd aan de leerlingen ‘de welcke in herbergen, huijsen 
van verleidinge, ofte enige andere verderfelijke wegen coomen in te slaen’, Reglement 
voor de Latijnsche schoolen binnen Harlingen, Cap. 4, art. 8 (HCL, C164).

5 Johannes van Vloten, Friesche Lusthof  (Utrecht 1864), VIII-IX. In 1669 werd in Leiden 
de weduwe van een boekverkoper aangeklaagd omdat ze ‘seeckere vuijle en schan-
daleuse boeckiens’ aan leerlingen van de laagste klassen van de Latijnse school ver-
kocht. Zie P. Hoftijzer, ‘Leidse studentenbibliotheken in de zeventiende eeuw’ in 
Jos M.M. Hermans e.a., eds., De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw 
(Hilversum, 2007), 148.
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1666), heeft het mogelijk gekend. Hij had in Bolsward de Latijnse school 
bezocht en bezat een aantal Latijnse boeken.6 Philippus Breuker heeft 
als eerste een relatie gelegd tussen dit Colloquium en een versje van de 
Bolswarder schoolmeester.7 In elk geval heeft Gysbert Japix, wellicht 
dankzij Geestdorps berijming, de bedoeling van Erasmus begrepen, ge-
tuige de laatste regel. 

Erasmus op Friese scholen
Met deze Harlinger vertaling is Erasmus’ receptie in het Friese onder-
wijs geïntroduceerd. In navolging van vooral Cornelis Augustijn zie ik 
hem primair als grammatistes, zoals hij zichzelf graag noemde, man of 
letters, fi loloog, lief hebber van het Woord en de woorden.8 Hij was een 
praeceptor, pedagoog, maar geen grammaticus, één van die dorre school-
meesters die hij zo ongenadig belachelijk maakte. Zijn geestige samen-
spraken hebben ongetwijfeld de Latijnse school ook voor Friese leerlin-
gen minder saai gemaakt.9 In dit stuk wordt de mogelijke invloed van 
Erasmus op de scholen in Friesland nagegaan. Dat doen we vooral door 
te kijken naar het aandeel van zijn werken in het curriculum en naar de 
aanwezigheid van zijn boeken in Friese bibliotheken.
De Colloquia van Erasmus worden zeven keer in een lesrooster van een 
Friese school genoemd (bijlage 1). De gemakkelijker geachte samen-
spraken van de protestantse Mathurinus Corderius (1479/80-1564) ko-
men elf keer voor, evenals de Disticha Catonis. Daarnaast zullen ook zijn 
uitgaven van klassieke auteurs en van het Nieuwe Testament hun weg 
naar de scholen wel gevonden hebben. Erasmus is dus vanaf 1584 (maar 
waarschijnlijk ook al eerder) en tot in de achttiende eeuw op Friese scho-
len gelezen, doorgaans in de rectorsklas. Dit wijkt nauwelijks af van de 
situatie elders: grote populariteit in de zeventiende eeuw, die daarna 

6 Philippus H. Breuker, It wurk fan Gysbert Japix (Leeuwarden 1989), II-I, 215 noemt de 
‘Lingua Erasmi wt de tonge Latinse tale’ en ‘Een partij ofte groot gatal latynse boecken’.

7 Breuker, It wurk fan Gysbert Japix, II-I, 303-304 en 418-419. Gysbert Japix, eerste couplet 
van ‘To-Haecke‘ achter het gedicht ‘Friesche Tjerne, in de Friesche Rymlerye (1668): 
‘Swiet, ja swiet iz’t, oere miete, / ’t Boaskien fore jonge Lie, / Kreftig swiet iz’t, siz ick 
jiette, / Az it giet mey A’ders rie’. 

8 Cornelis Augustijn, Erasmus (Baarn 1986), 165. 
9 Philippus H. Breuker, ‘Learboeken op de akademy en de Latynske skoallen yn Fryslân 

(1585-1685)’ in Goffe Th. Jensma e.a., eds., Universiteit te Franeker 1585-1811: Bijdragen tot 
de geschiedenis van de Friese hogeschool (Leeuwarden 1985), 438-451; Sybren Sybrandy, 
‘Erasmuslektuer yn Fryslân oant 1700’, De Vrije Fries 50 (1970), 14-22.
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geleidelijk afneemt.10 In de kleinere Friese scholen vervingen de Col-
loquia de lectuur van de wat moeilijker schrijvers. Erasmus, Terentius 
(195/190 v. Chr.-159 v. Chr.), Cicero (106 v. Chr.-43 v. Chr.) en mogelijk iets 
van Ovidius (43 v. Chr.-17) zullen er de Latijnse bagage van de schoolver-
laters hebben gevormd. In Leeuwarden stond het grootste gymnasium, 
dat de beste academische vooropleiding bood. Hier kreeg de leerling 
geen Colloquia van Erasmus voorgeschoteld, maar een zwaarder lectuur-
programma uit de klassieke auteurs.11

 

Af b. 1.   Vignet van de Leeuwarder uitgever Wiger Wigers in zijn uitgave van Eras-
mus’ Colloquia uit 1757.

Eigen Friese uitgaven van Erasmus’ geschriften zijn, voor zover getra-
ceerd, schaars, als de door hem becommentarieerde Disticha Catonis 
niet worden meegeteld (bijlage 2). Het is opmerkelijk dat de Leeuwarder 

10 In de Hollandse Schoolordre van 1625 worden de Colloquia van Erasmus naast die van 
Corderius genoemd, evenals Erasmus’ De civilitate morum puerilium. Voor stijloe-
feningen wordt zijn De conscribendis epistolis aanbevolen. Later verdwijnt hij uit de 
schoolprogramma’s. In Gelre was het andersom: Corderius in de zeventiende eeuw 
en daarna de Colloquia van Erasmus.

11 In de Leeuwarder schoolwetten uit 1702 wordt uitgebreider lectuur van de bekende 
schrijvers voorgeschreven. Voor Isocrates’ Ad Demonicum en de Dialogoi van Lucianus 
zullen wel de uitgaven van Erasmus gebruikt zijn. Zie ook Sybrandy, ‘Erasmuslektuer 
yn Fryslân oant 1700’ en Breuker, ‘Learboeken’.
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drukker Wiger Wigers (1716-1803) in 1757 nog een uitgave van een aantal 
Colloquia van Erasmus in zijn schoolboekenfonds opnam, in combinatie 
met het populaire honderdtal van Corderius. Dit boek was voor veertien 
stuivers te koop in zijn winkel ‘in de Rotterdamse Erasmus’, zijn logo en 
mogelijk zijn uithangbord (zie af b. 1 bij dit artikel en ook af b. 1 op p. 2 
van dit Beakennummer). De voorstelling met het Erasmusbeeld van Hen-
drick de Keyser (1565-1621) op de Markt van Rotterdam is overgenomen 
uit deel I van de Leidse editie van de Opera Omnia uit 1703.12 In een ander 
schoolboek uit 1764 noemt hij zich ‘in Erasmus’.13 Kennelijk beschouwde 
Wigers de Rotterdammer als een unique selling point voor zijn fonds. De 
toevoeging in usum scholae Erasmianae zou in diezelfde richting kunnen 
wijzen – Erasmiaans als synoniem voor Latijns –, maar er is een simpeler 
verklaring. Deze editie is namelijk een herdruk van een Rotterdamse 
uitgave, met een vertaling van de honderd ‘tsamenspraken’ van Corde-
rius, gemaakt door de leraren ‘in de Erasmiaansche school’ van Rotter-
dam. Die vertaling was overigens in 1704 door de Bolswarder rector Jo-
hannes Hilarides (1649-1725) ‘van ontallyke onverdraagelijke misslagen 
gebeterd’, volgens de lovende recensie van Willem Sewel (1654-1720) in 
zijn tijdschrift Boekzaal der geleerde wereld.14

Kunnen we ook iets opmaken uit Erasmus’ aanwezigheid in de boeken-
kasten van Friese geleerden? Dankzij het waardevolle inventarisatiepro-
ject van de Fryske Akademy van boekenlijsten uit veilingcatalogi en boe-
delinventarissen, het zgn. Apparaat Breuker, kan geteld worden hoe vaak 
Erasmus en diens geschriften worden vermeld.15 Maar Breuker heeft er 
terecht op gewezen dat men voorzichtig moet zijn om uit deze gegevens 
algemene conclusies te trekken over de geleerdheid van de Friezen, hoe 

12 Opera omnia, ed. Pieter van der Aa (Leiden, 1703-1706). Wiger Wigers begon in Leeu-
warden in de Peperstraat een boekwinkel (1747) en drukkerij (1750) en verhuisde in 1752 
naar een pand op de Kelders. Zie de website van Martin Engels, ‘MpaginaE’ (http://
mpaginae.nl/htm), ‘Erasmus’/’Erasmus in Leeuwarden’. Voor de titel: zie bij lage 2. Zie 
ook Catharinus P. Hoekema, Peter Karstkarel, Philippus H. Breuker, Eekhoff en zijn 
werk (Leeuwarden 1980), 196-197. Voor het standbeeld: Paula Koning, Erasmus op de 
markt (Rotterdam 2009), 18-30.

13 Catonis Disticha de moribus ad filium. In usum scholarum. Met vertaling Zedelijke Twee-
lingverzen. Te Leeuwarden. Bij W. Wigeri. Boekdrukker op de Kelders, in Erasmus. 

14 Willem Sewel, Boekzaal (Amsterdam bij Fr. Halma, 1705), II, 42. Johannes Hilarides’ 
vertaling met een Voor- en Naareede van de beste Leerwyze voorzien verscheen in 1704 bij 
Jac. Horreus in Franeker. Hilarides prees overigens in zijn inaugurele rectorale rede 
in Bolsward (1699) Erasmus’ De utraque rerum et verborum copia nog aan ‘als een gouden 
boekje, door de scholen te lang genegeerd’.

15 Het Apparaat Breuker is raadpleegbaar op de Fryske Akademy. 
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verleidelijk dit ook is.16 De Dokkumer brouwer Occo Jansen (geattesteerd 
in de eerste helft van de 17e eeuw) had tussen zijn vijftig boeken twee 
keer een Latijnse Erasmus. Zegt dat meer dan de zes van dominee Balt-
hasar Bekker (1634-1698), de acht van rector Reinerus Neuhusius (1608-
1679) of de zeventien van hoogleraar Petrus Moll (1596-1669)? Digitale 
ontsluiting van dit rijke materiaal zou voor verder onderzoek zeer wel-
kom zijn. In elk geval lijken de geïnventariseerde Erasmus-collecties van 
Friese rectoren niet uitzonderlijk (bijlage 3). Zij werpen dan ook geen 
beter licht op Erasmus’ receptie in het onderwijs. Er is echter één uitzon-
dering. Over hem zal het nu verder gaan, want hij is naar mijn mening 
de Friese praeceptor die Erasmus het best vertolkt en vertaald heeft voor 
Friese oren. 

Een Friese rector/humanist
In juni 1588 schrijft de hoogleraar Hebreeuws uit Franeker een briefje 
aan de rector in Bolsward: 

Er is hier een student uit Duitsland die een baantje in het on-
derwijs zoekt. De andere Friese scholen zijn al voorzien, weet 
ik, van nieuwe meesters. Maar hoe het met uw school staat, 
is mij niet bekend. Daarom leek het mij maar het beste om 
hem naar u toe te sturen met dit briefje. Als er een vacature 
is, hoop ik dat u het niet bezwaarlijk vindt om hem met een 
goed woordje bij uw magistraat aan te bevelen, zoals wij nu bij 
u doen. Als deze aanbeveling enig gewicht bij u in de schaal 
legt, dan zult u mij – u onbekend – zeer aan u verplichten en 
u zult naar ik verwacht geen spijt krijgen van het verlenen van 
een gunst aan deze geleerde jongeman. Gegroet, erudiete heer, 
en doe mij een plezier, ook al kent u mij wellicht niet.17

16 Philippus H. Breuker, Friese cultuur in de jonge Republiek (Leiden, 1991), 4-5. Klaas van 
Berkel, ‘Franeker als centrum van ramisme’, in: Jensma, e.a. eds., Universiteit te Frane-
ker, 424-437, hier 430. 

17 Martin H.H. Engels, Johannes Drusius sr. 70 brieven, 1588-1590 (Tresoar 729 Hs) (Leeuwar-
den, 2008), nr. 11. Het ongedateerde brief je staat in de chronologisch geordende collec-
tie tussen twee brieven, die van 9 juni en 26 juli 1588. Zie voor Drusius Biografisch Lexi-
con van het Nederlands Protestantisme, dl. 2, 620-629 en John E. Platt, ‘Sixtinus Amama 
(1593-1629). Franeker professor and citizen of the Republic of Letters’, in Jensma 
e.a., eds., Universiteit te Franeker, 236-248, hier 237-240. Herman Doman kwam in juni 
1588 uit Westfalen naar Franeker, ook al met een introductiebrief je van Drusius aan 
Eco Isbrandi, secretaris van de Staten (brief nr. 25a en 26). Later was hij secretaris/
bibliothecaris van de Franeker Academie (1602-1613). 
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Een mooi voorbeeld van de gebruikelijke collegiale hoff elijkheid, dit 
Latijnse briefje van hoogleraar Johannes Drusius (1550-1616) aan rector 
Joannes Fungerus (1556-1612).18 Op de achtergrond zie ik ook Erasmus 
meekijken. Drusius en Fungerus hadden beiden in Leuven gestudeerd. 
Martinus Lydius († 1651), auteur van een Apologia pro Erasmo, had Drusius 
drie jaar eerder verleid om uit Leiden naar de nieuwe academie van Fra-
neker te komen, met de lokroep ‘dat hij de Friezen soude vinden, bran-
dende van een wonderlijke lust ende liefde tot de studien’.19 Fungerus 
was sinds 1584 rector van de kleine Latijnse school in Bolsward en had 
intussen drie opvallende geschriften bij Christoff el Plantijn (1520-1589) 
gepubliceerd. Een paar decennia later zouden de rector en de hoogle-
raar, intussen zeer bevriend geworden, in hun beider leerling Sixtinus 
Amama (1593-1629) de ideale uitvoerder vinden van een door Erasmus 
geïnspireerd ‘antibarbarus-programma’. Eén van zijn actiepunten was 
het introduceren van Hebreeuws in het curriculum van de Friese La-
tijnse scholen.20

De in 1556 in Leeuwarden geboren Jan Fongers of Joannes Fungerus was 
zogezegd nourri dans le serail. Zowel vader Fonger Jansz. (ca. 1525-voor 1585) 
als zijn schoonvader Vibrandus Revius van Hallum (ca. 1530-1589) waren 
rector geweest van de Latijnse school in de Friese hoofdstad.21 In 1574 
vertrok hij naar Leuven, goed voorbereid door zijn rector. Deze erudiete, 
veelzijdige Joannes Gulielmus Velsius (actief in de tweede helft van de 16e 

18 Voor de latere correspondentie van vader en zoon Drusius met Fungerus: Platt, ‘Sixti-
nus Amama’, 239 en Leo Fuks, ‘Het Hebreeuwse brievenboek van Johannes Drusius jr.’, 
Studia Rosenthaliana 3 (1969), 1-52. Een biografische schets van Fungerus door Sybren 
Sybrandy is te vinden op http://www.dwc.knaw.nl/fungerius-johannes-1546-1612/ (ge-
raadpleegd op 13.12.2016).

19 Martin H.H. Engels, ‘Vroeger eigendom van Erasmus. Boeken in zeventiende-eeuwse 
veiling-catalogi en in Praedinius’ brief van 1554’, De Vrije Fries 80 (2000), 55-80, hier 71. 
Het citaat van Lydius komt uit [U. Huber], Weeghschaal van Redenen over het verplaatsen 
der Academie Van Franeker Naa Leeeuwarden (s.l., s.d. (1675)), 27.

20 Voor Amama zie Platt, ‘Sixtinus Amama’ en Leo Fuks, ‘Hebreeuwse studies aan de 
Franeker universiteit’, in Jensma, e.a. eds. Universiteit te Franeker, 409-413, i.h.b. 415.

21 De oudste bron voor Fungerus is Suffridus Petrus, De scriptoribus Frisiae, Decades XVI 
et semis (1593, 2e dr. Franeker, 1699), Decade XVI, 6. Belangrijk zijn verder Johan C.G. 
Boot, De historia gymnasii Leovardiensis (Leeuwarden, 1854; Amsterdam, 1890), 14-18, 77-
81; NNBW, dl. 4 (1918), 623-624 (P.C. Molhuysen), Geert A. Wumkes, Paden fen Fryslân 
I (Bolsward, 1932), 162-169, en Van Berkel, ‘Franeker als centrum van ramisme’, Platt, 
‘Sixtinus Amama’ en Goffe Th. Jensma, ‘Uit het huis van Arcerius’ in Jensma e.a., eds., 
Universiteit te Franeker, 452-469. Fonger Jans was rector in Leeuwarden (1576-1580) en 
daarna conrector samen met Haio Winsemius. Vibrandus Revius van Hallum was rec-
tor in Bolsward (1553-1558), Leeuwarden (1558-1566), Delft (1566-1580) en weer Leeuwar-
den (1580-1588). Zie Boot, De historia gymnasii Leovardiensis (1890), 8-10, 12-14.
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eeuw) was tevens stadsmedicus, schepen en burgemeester.22 Hij had de 
jonge Fungerus ook uitstekend Hebreeuws geleerd. In Leuven waren het 
vervolgens Cornelius Valerius (1512-1578) en Suff ridus Petrus (1527-1597) 
die hem op het Collegium Trilingue in de drie talen onderdompelden.23 Ook 
Willem Canter (1542-1575) uit Utrecht, maar met Fries/Groningse wortels, 
maakte hij er nog één jaar mee. Hij moet wel diep onder de indruk ge-
weest zijn van deze fascinerende persoonlijkheid. Met zijn uitzonderlijke 
geleerdheid, studiezin en gezonde Spartaanse leefwijze was Canter voor 
Suff ridus het absolutum specimen hominis studiosi, de absolute modelgeleer-
de.24 Tot diens verbijstering verschoonde Canter zich met zijn ongekende 
passie voor hygiëne zelfs twee keer per jaar, in voor- en najaar. 
Suff ridus nam zijn jonge stadgenoot Fungerus onder zijn hoede. De be-
wondering van de Friese student voor zijn Friese leermeester groeide 
uit tot grote wederzijdse genegenheid. Samen vertrokken ze in 1578 naar 
Keulen, waar Fungerus zich op de rechtenstudie toelegde. Een jaar later 
voltooide hij zijn studieperiode met een peregrinatio naar of door Frank-
rijk. Deze werd bekostigd door de vader van de twee jonge adellijke Frie-
zen die hij begeleidde, Bonifatius en Obbe (ab) Haitsma, en bekroond 
met een dubbele medische en juridische promotie. Ook in Fungerus’ 
biografi e gaan de studia humanitatis dus gepaard met amicitia en patrona-
ge-activiteiten. In 1579 keerde hij terug in patria. Hij werd daarna advo-
caat aan het Hof in Leeuwarden. Vijf jaar later koos hij echter defi nitief 
voor het onderwijs. Hij werd rector in Bolsward met de ambitie om een 
in Leuven gevoed humanistisch vormingsprogramma in Friesland in 
praktijk te brengen. Dit ontvouwde hij in zijn eerste drie publicaties (zie 
bijlage 6).

Fungerus: veelzijdig en geleerd auteur
Fungerus’ debuut in 1584 De puerorum disciplina et recta educatione, over 
het onderwijs en de juiste vorming van jonge knapen, werd gedrukt in 
Antwerpen. Een tweede ongewijzigde herdruk verscheen twee jaar later 

22 Zie voor Velsius: Suffridus Petrus, De scriptoribus Frisiae, Dec. XVI, 5 en Boot, De his-
toria gymnasii Leovardiensis (1890), 10-11. Hij was enige jaren rector in Leeuwarden (na 
1566 tot 1576). Zijn uitgebreide bibliotheek telde veel muziekboeken (veiling in 1601). 
In 1618 verscheen postuum een prognosticatie van zijn hand naar aanleiding van het 
verschijnen van een komeet. 

23 Gerrit Kuiper, Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coorn-
hert (Harderwijk 1941), 57-156, 175. Zie ook aldaar, 155 en Joannes Fungerus, Sylva Car-
minum (1585) voor het rouwvers dat deze schreef voor ‘zijn vriend’ Valerius.

24 Met deze woorden begint Suffridus Petrus in zijn De scriptoribus Frisiae, Dec. XII, 8 de 
lofzang op Willem Canter (1542-1575).
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in Leiden. Daarin werd alleen de titel iets aangepast. Dit pedagogisch 
handboekje beschouw ik als de neerslag van zijn vormingsjaren en de 
coming-out van een humanist. De inhoud komt hierna ter sprake. 
In zijn bundel gelegenheidspoëzie de Sylva Carminum, in 1585 uitgeko-
men in Antwerpen en Leiden, defi nieert hij zijn plaats in een netwerk 
van geleerde en adellijke Friezen, in binnen- en buitenland, tijdgenoten 
en grote voorgangers. Het woordje patria staat niet toevallig in de titel. De 
bundel is opgedragen aan zijn vriend en Leuvense studiegenoot Andreas 
van Albada (actief in tweede helft 16e eeuw), die hij zijn alter ego noemt.25 
De Franeker herdruk uit 1607 is opgedragen aan twee andere geleerden, 
de Leeuwarder advocaten Jacobus Bouricius (1544-1622) en Theodorus 
Tiara (ca. 1550-ca. 1600) In deze update van zijn adressenbestand staan 
nu ook de al genoemde Drusius, zijn Bolswarder oud-leerling Johan-
nes Bogerman (1576-1637) en enkele Leeuwarder bestuurders. Maar nog 
steeds zijn de meeste adressaten de katholieke edelen en geleerden uit 
Fungerus’ studietijd en van daarvoor. Dit lijkt me een duidelijk statement 
van de gereformeerde rector en eens te meer een indicatie dat de polari-
satie langs religieuze breuklijnen en politieke loyaliteiten minder sterk 
was dan vroeger wel is gedacht. In de opdracht uit 1585 noemt de dichter 
zijn motivatie. Topiek natuurlijk, maar hij typeert er toch wel degelijk 
ook zichzelf mee. Bescheiden poserend als debuterende poeta minor, wil 
hij tegelijkertijd met nieuw elan bewijzen dat Frisia geen achtergeble-
ven gebied van petgaten, moeras en stilstaande wateren is, maar een niet 
onaanzienlijk onderdeel van de grote internationale respublica litteraria. 
De Nova proverbiorum farrago is zijn derde publicatie ook uit 1585 en werd 
opnieuw in Leiden gedrukt. In dit aan Sixtus van Scheltema (1545-1611), 
zijn ‘patroon en bijzondere vriend’,26 opgedragen schoolboek demon-
streert hij zijn grote belezenheid in de drie talen. Hij heeft hieruit een 
aantal spreekwoorden verzameld en toegelicht. Nieuwe, want, schrijft 
hij in zijn inleiding, ‘ik heb Hadrianus Junius (1511-1575)27 bestudeerd 
en de Adagia van Erasmus en er voor gezorgd dat er slechts drie of vier 

25 Andreas ab Albada was evenals de Camminga’s katholiek gebleven. Hij was een zoon 
van de Boazumer prebendaris Wopke van Albada en van Margriet Diericx. Filips II 
wettigde hem in 1576. Hij was actief als raadsheer bij de Grote Raad te Mechelen en 
testeerde in 1618. Vriendelijke mededeling van Philippus H. Breuker.

26 ‘Patrono et amico singulari’: Fungerus kende de Bolswarder Sixtus a Sc(h)eltema uit 
Leuven en had hem als patronus gekozen ‘omdat je zo’n groot huis hebt met veel boe-
kenkasten, waarin ook voor mijn boekje vast wel een plekje is’. 

27 Bedoeld is Hadrianus Junius, Adagiorum centuriae viii (Bazel 1558). Ook kende Funge-
rus zijn Nomenclator, omnium rerum propria nomina variis linguis explicata indicans (Ant-
werpen 1567). 
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doublures zijn apud doctissimum Erasmum.’28 De pretentie van dit boek 
is duidelijk. De nieuwe rector biedt een eigen verzameling als aanvul-
ling op de Adagia en bedoeld voor zijn leerlingen. ‘Eindelijk’, verzucht 
hij, ‘eindelijk heeft mijn aangeboren brandend verlangen om de studie 
verder te helpen gewonnen’.
Met dit trio Leidse uitgaven zal Fungerus de aandacht van de geleerde 
wereld op zich hebben gevestigd. In 1588 werd Fungerus gevraagd zijn 
schoonvader in Leeuwarden op te volgen. Volgens Suff ridus droeg de 
magistraat hem op hier de gymnasiale bovenbouw volgens het nieuwe 
Friese leerplan uit 1588, de Trivialium scholarum instituendarum ratio, te 
reorganiseren tot een twee- à driejarige propedeuse in de artes: de drie 
talen, fi losofi e en ‘de gehele encyclopedie’.29 Hierna konden zijn leerlin-
gen op de academie dan ook meestal meteen in de hogere faculteiten toe-
gelaten worden. In Leeuwarden oefende hij net als Velsius voor hem had 
gedaan vermoedelijk ook een medische praktijk uit.30 Hij publiceerde er 
nieuwe poëzie in een vijftal werken, deels nog in Leiden uitgegeven en 
deels bij de Franeker academiedrukker Radaeus. Die was vooral stichte-
lijk van karakter. Slechts één keer reageerde hij op de actualiteit en wel 
met een lofzang op de beide stadhouders na de reductie van Groningen 
in 1594.31 Het Symbolorum variorum liber (1598) was een soort ‘omgekeerd’ 
album amicorum, waarin Fungerus een groot aantal tweeregelige spreu-
ken, steeds voorzien van een op de persoon toegepaste uitleg, opdroeg 
aan een reeks tijdgenoten. In 1600 kwam nog in Frankfurt de eerste 
druk uit van zijn fi lologische hoofdwerk Etymologicum Latinum. Van dit 
twee-, later drietalig lexicon met alfabetisch geordende lemmata, be-
stemd voor de internationale wetenschappelijke markt, verschenen tot 
1658 vele herdrukken.32

28 Een voorbeeld van zo’n doublure: Erasmus, Adagia 223 (III 3, 3, Over de druppel en de 
steen).

29 De scriptoribus Frisiae, Dec. XVI, 6 (ed. 1699, 469). Twintig jaar later werd Nicolaus 
Mulerius benoemd tot gymnasiarch om dit programma te vervolmaken.

30 Festus Hommius droeg op 23 september 1598 zijn Leidse Disputatio de efficacia et jus-
titia providentiae Dei in malo aan zijn oudoom Fungerus op, ‘Reipubl. Leoverdiensis 
Medico peritissimo…’.

31 Zie bijlage 6, nr. 6. In 1591 had hij de Messias gepubliceerd (bijlage 6, nr. 5. Dit ambi-
tieuze werk, drieduizend versregels in vier boeken, waarin de verhalen van Jezus als 
de daden van een christelijke Aeneas worden herdicht, kan worden beschouwd als de 
eerste Nederlandse poging om een volwaardig Neolatijns epos te maken.

32 Zie bijlage 6, nr. 8. Vossius’ Etymologicum verscheen een paar jaar later. Hierin uitte 
hij kritiek op een aantal lemmata van Fungerus. Ook in zijn Institutiones oratoriae 
(1606) kapittelde Vossius Fungerus wegens een naamsverwisseling in de Nova prover-
biorum farrago: ‘een grote historische blunder van Johannes Fungerus uit Leeuwarden’ 
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Nadat Fungerus in 1607 de Leeuwarder school voor die van Franeker had 
verruild, publiceerde hij in 1611 zijn laatste boekje met de Carmina Mo-
ralia. Dit bood zijn leerlingen korte vrome spreuken om uit het hoofd te 
leren. Nog steeds dacht hij na over de beste methode van lesgeven, want – 
schrijft hij in de inleiding – een humanist is nooit uitgeleerd. Op 11 mei 
1612 overleed hij. Hij werd begraven tussen de hoogleraren in de kerk, 
waar hij vijf jaar lang vanuit zijn school het zicht op had.33 

Teste Erasmo: Fungerus als pedagoog 
Ik keer nu terug naar Fungerus’ debuut De puerorum disciplina et recta edu-
catione. In dit ‘gulden boekje’ zoals Eekhoff  in een exemplaar noteerde34, 
was hij het meest overtuigend als testis Erasmi, wat iets anders is dan 
Erasmus’ aapje. Het werkje (dertig capita, honderdzesendertig pagina’s, 
in octavo) heeft nooit de aandacht gekregen die het naar mijn mening 
wel verdient. Alleen Johan Boot en in de twintigste eeuw Petrus Bot en 
Marc van der Poel hebben er aandacht aan besteed.35 Maar niet eerder is 
op de grote invloed van Erasmus gewezen. Bot hekelt vooral het gebrek 
aan originaliteit en Fungerus’ af hankelijkheid van Vives’ (1493-1540) De 
tradendis disciplinis, overigens zonder voorbeelden daarvan te noemen.36 
Van der Poel herhaalt Bots verwijt van ‘plagiaat’ en geeft één voorbeeld 
van een min of meer letterlijk citaat.37 Hij plaatst het boek als laatste stu-

 (Bk IV, cap. XI, VI ‘De Proverbio’). Boot, De historia gymnasii Leovardiensis (1890), 17 
verdedigde Fungerus want ‘hij biedt veel dat node in Vossius gemist wordt’. 

33 Grafschrift in Boot, De historia gymnasii Leovardiensis (1890), 17/18 en Hessel de Walle, 
Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811 (Franeker 2007), nr. 1760 
(incorrect Latijn). Von Uffenbach heeft in 1710 het grafschrift nog gezien in de kerk, 
aldus J. Dirks, ‘Aanteekeningen van Z.C. von Uffenbach gedurende zijn verblijf in 
Friesland in 1710’, De Vrije Fries 6 (1853), 345-346.

34 In hoc de puerorum institutione libello aureolo continentur… (Tresoar, A2783). In de ‘boekenlijs-
ten’ uit het ‘Apparaat Breuker’ wordt het boekje slechts twee keer vermeld. In 1606 kocht 
een student uit de geveilde bibliotheek van hoogleraar Alardus Auletius een exemplaar 
voor drie stuivers en in 1614 kocht Rudolph Artopaeus er een voor zes stuivers. Deze laat-
ste was predikant in Franeker en soms verving hij er de rector wanneer die afwezig was.

35 Boot, De historia gymnasii Leovardiensis (1890), 16: ‘... ook vandaag nog kan dit hele 
boekje niet zonder vrucht door leraren gelezen worden’; Petrus N.M. Bot, Humanisme 
en onderwijs in Nederland (Utrecht/Antwerpen 1955), 94, 178, 192; Marc G.M. van der 
Poel, De declamatio bij de humanisten (Nieuwkoop 1987), 41 en 152-153. 

36 Bot, Humanisme en onderwijs, 13.
37 Van der Poel, Declamatio, 153. Voor Vives: ibidem, 146-148 en Joannes D.M. Cornelis-

sen, ‘Marnix over de opvoeding der jeugd’, in idem, De eendracht van het land. Cultuur-
historische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw (Amsterdam 1987), 
228-253, hier 233-234.
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diewijzer in een rij met Rudolf Agricola (1443-1485), Desiderius Erasmus, 
Juan-Luis Vives en Philipp Melanchthon (1497-1560), toch geen slecht 
gezelschap. Beiden miskennen ze naar mijn mening Fungerus’ intentie. 
Want zijn geschrift is een samenvatting van het gedachtegoed dat hij 
zich intussen eigen had gemaakt, geïnspireerd door zijn Leuvense leer-
meesters en gerijpt door de lectuur van Erasmus en anderen. Meer dan 
een ratio studii is het een combinatie van drie genres die voor Fungerus 
één onlosmakelijk geheel vormen: tegelijk een pedagogisch-didactisch 
handboek, een etiquetteboekje voor de zonen van de adel, zoals Mar-
nix van Sint-Aldegonde (1540-1598) er een jaar later één schreef 38 en een 
adhortatio of aansporing der jeugd om vroom en deugdzaam te leven. 
Hij behandelt niet alleen de beste studiemethode, het ideale lectuur- en 
lesprogramma en de competenties van een goede leraar, maar ook alle 
mogelijke aspecten van wellevendheid, sociale omgangsvormen, tafel-
manieren en omgang met emoties. En hij voegt er een heel persoonlijk 
gedeelte over de sanitas aan toe, zijn receptuur voor een goed en gezond 
leven à la Canter.39 Uitvoerig gaat hij in op hygiëne, ziektes, sport en ont-
spanning. Hier sluit de medicus zich aan bij de pedagoog. Dit is dus 
geen gewoon schoolboekje. Het is geschreven vóór Fungerus’ start als 
rector en dus zonder dat hij een beroep kon doen op praktijkervaring. 
Hij droeg het op aan zeven jonge Friese edellieden, onder wie vier Cam-
minga’s en de twee Haitsma’s die hij in Frankrijk had begeleid.40 Hij 
prijst hun studiezin, die een erfenis was van hun voorvaderen, zoals de 
bekende Haye van Cammingha (ca. 1510-1556). Maar ook hun vrijgevig-
heid, want zij hadden de uitgave van zijn debuut bekostigd. Voortaan 
konden zij deze handzame samenvatting, deze draagbare Fungerus, als 
geestelijke bagage meenemen op hun levensreis. 
Voor Fungerus waren christelijke humanitas en eruditio onlosmakelijk 
met elkaar verbonden, het samenspel van de traditionele artes liberales 
(trivium en quadrivium) en de aan bijbel en Stoa ontleende deugden. 

38 De institutione principum ac nobilium puerorum (Franeker 1615). Zie Cornelissen, ‘Marnix’.
39 De puerorum disciplina, caput XIV, ‘De sanitate et lusu’. Canter: Suffridus Petrus, De 

scriptoribus Frisiae, Dec. XII, 8 (ed. 1699), 208-219 (‘Diaeta Canteris’). De puerorum disci-
plina bestaat uit vier delen: capita 1-13 over de studie; 14, 15, 19 en 20 over het gezonde 
leven; 16, 17, 18, 21-29 over de affecten en de etiquette en caput 30 over het deugdzame 
leven.

40 De broers Sixtus, heer van Ameland, en Franciscus à Camminga, de zonen van Petrus 
à Camminga; Ioannes ab Heerma uit Bolsward, zoon van Godschalk ab Heerma en 
gehuwd met Wietske à Camminga; de broers Sixtus en Tetardus à Camminga, zonen 
van Taco à Camminga en de broers Bonifatius en Obbe ab Haitsma. Aan dit zevental 
gerichte verzen staan in Fungerus’ Sylva carminum.
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Onmiskenbaar is hier invloed van Lipsius aanwezig, die ook achttien 
keer voorkomt in Fungerus’ bibliotheek.41 De zuivere Griekse en Latijnse 
taalschat reikte de beste kennis aan. Zijn leerlingen moesten de ‘letter-
haters’ mijden. Want die waren of te dom of ze hadden alleen maar be-
langstelling voor geld en handel. De ware aristocratie van de geest daar-
entegen beschikte over een juist oordeel en een welsprekende tong en 
benutte beide tot Gods eer. Het boekje droeg duidelijk het stempel van 
Erasmus. Hele passages nam hij naar de geest, maar soms ook letterlijk 
of parafraserend van hem over. Mét bronvermelding (‘Erasmus zegt’, of 
teste Erasmo), maar meestal zonder, soms cursief, meestal echter meelo-
pend met de tekst.42 Uit het hoofd citeren was natuurlijk gewoon voor 
humanisten. Fungerus’ imitatie noem ik geen plagiaat. Voor ingewijden 
was de bron vaak herkenbaar en dergelijke ontleningen verleenden de 
tekst gezag. Bovendien verwijst Fungerus geregeld naar de meester: ‘als 
je meer wilt weten over imitatie, ga dan naar Erasmus’, of: ‘zie voor de 
gevaren van onbeheerst spreken Erasmus’ Lingua’.43

Voor de didactiek benutte Fungerus vooral Erasmus’ De ratione studii ac 
legendi interpretandique auctores libellus uit 1512, waarin veel bekends van 
Quintilianus (ca. 35-ca. 100) en Cicero terugkeerde. Een sprekend voor-
beeld is Erasmus’ advies om al vroeg met kleine kinderen Latijn te oe-
fenen. Dan is het handig om woorden en uitdrukkingen op muren en 
ramen te bevestigen of op bekers, ringen en op de voorkant van boe-
ken te noteren. Fungerus nam dit bijna letterlijk over, inclusief de fraaie 
motivatie: ut nusquam non occurrat, quod eruditionem adiuvet, zodat hij [de 
leerling] nergens verstoken zou blijven van leerprikkels.44 Een ander 
voorbeeld is het door beiden onderstreepte belang van de studie van het 
Grieks, dat liefst tegelijk met het Latijn moest worden geleerd. Maar hij 

41 Fungerus had meerdere exemplaren van de Monita et exempla politica en de De con-
stantia in zijn bezit. Verder had hij ook Lipsius’ edities van Tacitus, Livius, Seneca en 
Velleius Paterculus en diens brievenboeken op de plank staan. Er is één brief van hem 
aan Lipsius bekend uit 1597 (s.d.), Inventaire de la correspondance de Juste Lipse: 1564-1606, 
par Aloïs Gerlo et Hendrik D. L. Vervliet (Antwerpen, 1968), dl. VI, inv.nr. 420.

42 De puerorum disciplina, 44 (over het noteren van Latijnse woorden op deuren, muren 
en bekers, letterlijk citaat uit Erasmus’ De ratione studii, zonder bronvermelding); 59 
(letterlijk, met toevoeging ‘inquit Erasmus’); 128 (parafrase uit De civilitate morum 
puerilium, met toevoeging ‘teste Erasmo’). 

43 De puerorum disciplina, 61 en 127.
44 De puerorum disciplina, 44. Dit is ook een letterlijk citaat uit Erasmus’ De ratione studii, 

zie Leren Studeren, vert. J. De Landtsheer en B. Breij (Amsterdam 2006), 43. 
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voegde ook eigen praktische adviezen toe, zoals de aanbeveling om het 
opgegeven huiswerk zo snel mogelijk met de leerlingen te bespreken.45

Ook uit een ander betoog van Erasmus, De civilitate morum puerilium li-
bellus (1530), putte Fungerus royaal voor zijn hoofdstukjes over tafelma-
nieren, fatsoenlijk gedrag, beleefde conversatie, de omgang met ouders, 
vrienden en ouderen, ontspanning, de lichaamshouding en de inrich-
ting van de slaapkamer. Behalve aan het decorum besteedde hij hier 
eveneens aandacht aan de uiting van gevoelens, meer dan zijn voorbeeld 
had gedaan. Drift, maar ook tandengeknars en gemompel misstonden 
de jonge Friese gentleman, maar ontspanning, sport en spel pasten uit-
stekend. Wel moest hij tijdens het spelen Latijn blijven spreken. Dit ge-
bruikelijke gebod werd door de toekomstige schoolmeester aangevuld 
met een opnieuw aan Erasmus ontleende tip: hiervoor moest men een 
aantal van te voren geleerde formules paraat hebben.46 IJsvrij zal deze 
geleerde rector zijn leerlingen wel niet gauw gegeven hebben, want hij 
verweet de Friezen juist een veel te grote hartstocht voor de wintersport 
te koesteren.47 
Fungerus is het interessantst als hij zijn medische kennis kan etaleren. 
Zo adviseerde hij niet langer dan zeven uur te slapen en altijd met open 
ramen, het liefst in de buurt van stromend water. En het duidelijk uit-
spreken van elke lettergreep was niet alleen noodzakelijk voor de ver-
staanbaarheid van de orator, maar ook goed voor de spijsvertering. Met 
dit boekje demonstreerde Fungerus dus duidelijk zijn vertrouwdheid 
met het werk van Erasmus. Ook blijkt uit de talloze klassieke verwijzin-
gen zijn grote belezenheid en kennis van de bronnen, inclusief de kerk-
vaders, de bijbel en humanisten als Lorenzo Valla (1405/07-1457) en Juan-
Luis Vives. Zijn pedagogische ambitie reikte hier hoog, te hoog voor de 
gewone schoolpraktijk. Ze was meer geschikt voor privé-onderwijs. Wel-
licht nam hij al een voorschot op het rectorale privilege om leerlingen bij 
zich in huis te nemen en extra les te geven. 

Fungerus: een karakterschets
Fungerus’ eerste biograaf was Suff ridus Petrus. Hij nam zijn leerling 
in 1593 op als nummer 156 van de 165 Scriptores Frisiae, vlak na Velsius en 

45 De puerorum disciplina, 45 (‘anders kunnen ze van de spanning niet goed opletten’). 
Over het belang van synchroon Grieks en Latijn leren: De puerorum disciplina, 47 (Leren 
studeren, 39). Zie ook Cornelissen, ‘Marnix’, 237.

46 Bot, Humanisme en onderwijs, 59; De puerorum disciplina, 80 (‘loquetur Latine, sed prae-
meditate, want met het oog hierop moet hij altijd geselecteerde zinnen paraat hebben, 
zodat geen moment zonder vrucht verloren gaat’).

47 De puerorum disciplina, 77: ‘Apud Frisios……usitata nimium est gelicidii remissio.’ 
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als pendant van de Groninger rector Regnerus Praedinius (1510-1559).48 
Deze framing door Suff ridus is bepalend geweest voor de latere beeld-
vorming. Hij vatte Fungerus’ portret samen in zeven kernkwaliteiten: 
hij had een scherp verstand, een brede eruditie, een goed karakter, een 
internationale reputatie, en hij was een voortreff elijk docent, die het on-
derwijs prefereerde boven de politiek en Friesland boven het buitenland. 
Ik voeg hier het volgende nog aan toe. Met Erasmus beschouwde Funge-
rus de fi lologie als basis voor de studia humanitatis. Hij was waarlijk een 
vir trilinguis, getalenteerd latinist met een grote liefde voor het Grieks 
en Hebreeuws. Daarvan getuigt ook zijn omvangrijke en veelzijdige bib-
liotheek (bijlage 4). De veilingcatalogus uit 1613 telt ca. vijftienhonderd 
nummers.49 Fungerus bezat, voor zover ik weet, met zo’n drieëndertig 
exemplaren de grootste Erasmus-collectie in Friesland. Dat waren er ook 
meer dan de tweeëndertig in de bibliotheekcatalogus van de Franeker 
academie uit 1601. Klassiek werk uiteraard, veel Grieks en Hebreeuws, 
maar ook van tijdgenoten, opvallend veel theologie, zowel van katho-
lieke, lutherse als calvinistische zijde en vaak polemisch van aard. Hij 
had ook veel medische en botanische geschriften: Griekse en Latijnse 
handboeken en in de volkstaal geschreven praktijkboeken. Opvallend 
is zijn interesse in vreemde volken en talen: Turks, Japans, Chinees en 
Maleis. Ook veel mathematica, astronomie en geografi e, met een aantal 
globes en atlassen, o.a. de Atlas maior van Mercator. Het oudste boek is 
een Latijnse vertaling van Aristoteles, met de commentaren van Averroës 
uit 1489 (Venetië, Bernardus de Tridino), maar de meeste boeken dateren 
uit de periode 1540-1585. Het is, zoals Martin Engels, de grote kenner van 
dergelijke catalogi, eens heeft opgemerkt, alsof je een museum binnen-
gaat, waarin de gehele geleerdheid van de zestiende eeuw wordt geëta-
leerd. Deze catalogus verdient dan ook zeker een geannoteerde uitgave.
Fungerus stelde zijn leven en werkkracht volledig in dienst van zijn leer-
lingen. Velen trok hij aan en sommigen, zoals Sibrandus Siccama (ca. 
1570-1650), gingen met hem mee als hij verhuisde. Politieke of bestuur-

48 De scriptoribus Frisiae, Dec. XVI, 5 (Velsius) en XI, 9 (Praedinius). 
49 Catalogus bibliothecae instructissimae, doctissimi et celeberrimi viri, D. Ioannis Fungeri, 

I.V.Doct. et gymnasii Franekerani Moderatoris, quae auctione distrahetur in officina Ioannis 
Orlers bibliopolae, in vico de S. Pieters Choor-steegh, Leiden 22 mei 1613. Een exemplaar 
van deze catalogus bevindt zich in de Kongelige Bibliotek van Kopenhagen, 79 II-39 en 
een kopie in het ‘Apparaat Breuker’ op de Fryske Akademy. De veilingcatalogus is ook 
te raadplegen op de site van Martin Engels, http://mpaginae.nl/htm. Zie ook Martin 
H.H. Engels, ‘Erasmiana in de Franeker academiebibliotheek’, De Vrije Fries 59 (1979), 
65-72 en Idem, Erasmus’ handexemplaren. Vijf Griekse Aldijnen in de Franeker collectie van 
de Provinciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden (Leeuwarden 1994).
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lijke ambities lijkt hij inderdaad niet te hebben gehad. Niet een gebrek 
aan geleerdheid, maar zijn gematigde levensovertuiging zal een even-
tueel hoogleraarschap in Franeker hebben verhinderd. Hij toonde een 
bijzondere affi  niteit met leden van de katholieke Friese adel. Hun zonen 
wilde hij vormen tot een nieuwe Friese bestuurselite. En hij was met hart 
en ziel verbonden aan zijn Friese vaderland. Erasmus’ ubi bene, ibi patria 
was hem ten enenmale vreemd.50

Zijn poëziebundel uit 1607 noemde ik een persoonlijk statement. Uit zijn 
geschriften leren we hem kennen als een oprecht vroom en traditioneel 
gelovig man. Hij nam wat dat betreft, net als zovele tijdgenoten, een 
middenpositie in. Enerzijds was hij zeer thuis in de katholieke wereld. 
Hij schreef lofverzen en grafschriften voor katholieke collega’s, leerlin-
gen en hun ouders, vereerde Viglius van Aytta (1507-1577) en was bevriend 
met de zeer katholieke Suff ridus. Anderzijds werd hij rector van gerefor-
meerde scholen en was hij dus een lidmaat van de gereformeerde kerk. 
In Bolsward diende hij zelfs als ouderling.51 In zijn werk laat hij zich 
tot verdriet van Geert Aeilco Wumkes (1869-1954) echter nergens betrap-
pen op calvinistisch getoonzette uitingen. Leuven was hem nader dan 
Genève. Ik denk dat deze geesteshouding maakte dat hij het Leeuwar-
den van zijn oud-leerling Johannes Bogerman in 1607 verruilde voor het 
meer aan Pallas Athene gewijde Franeker.
Deze positie was tegelijk zijn tragiek. In zekere zin lag zijn onderwijs-
kundige toekomst al achter hem, toen hij zijn eerste geschriften publi-
ceerde. Teruggekeerd in Friesland zag hij het culturele en religieuze 
landschap veranderen. School en academie werden instrumenten in het 
calvinistisch beschavingsoff ensief. Fungerus’ opvattingen en intellectu-
ele houding dreigden hem in de nieuwe Friese context tot een man van 
het verleden te maken met zijn brede, maar gedateerde geleerdheid. Van 
trait d’union werd hij zo hekkensluiter.
De serieuze Fungerus miste wel de vileine spot en ironie van Erasmus, 
‘voor wie het mengsel van ernst en scherts zulk een vitaal opvoedingsme-

50 Erasmus, Adagia 1193 (II 2, 93).
51 Zo werd Fungerus op 25 juni 1588 als ouderling afgevaardigd naar de synode te Bols-

ward, cf. Johannes Reitsma en Sietze D. van Veen, Acta der Provinciale en Particuliere 
Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, VI (Gro-
ningen 1897), 33; Voor Fungerus als lidmaar van de gereformeerde kerk in Leeuwar-
den zie Wiebe Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk (Hilversum 1999), 84. Cf. 
Wumkes, Paden I, 168: ‘Hy hie gjin geuzebloed yn him, det polske ta de striid.’ Zie 
ook Judith Pollmann, Religious Choice in the Dutch Republic. The Reformation of Arnoldus 
Buchelius (1565-1641) (Manchester/New York 1999). 
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dicijn was’.52 In dat opzicht was rector Johannes Hilarides een eeuw later 
‘erasmiaanser’. In 1605 tekende Fungerus in het Etymologicum Latinum 
een wat zwaarmoedig zelfportret in het lemma over de school: 

Dat hij in de dagelijkse tredmolen van het schoolwerk dikwijls 
zo vermoeid was, dat hij niet kon geloven dat ook maar één 
lastdrager of touwslager zwaarder werk verrichtte of even af-
gepeigerd en wankelend onder zijn last ’s avonds laat naar huis 
kwam. Want handwerkslieden, schoenlappers, bakkers, oplap-
pers, sjouwers, wolkammers en andere mensen van dat slag 
weten niet wat het betekent om zich serieus met de letteren 
bezig te houden, ja zelfs de meeste geleerden hebben er geen 
weet van wat het is om het gestamel van een kind tot taal om 
te vormen. 53

Het lijkt slavenwerk, zoals schoolmeesters vaak verzuchten. Maar Fun-
gerus beschouwde zijn functie juist als eervol, een vrij man passend, 
godvruchtig, nuttig en noodzakelijk. In het tweede hoofdstuk van zijn 
debuut beschreef hij de ideale leraar en schetste daarmee impliciet ook 
een zelfportret. Hij was geleerd en geliefd, vriendelijk, gematigd, eerlijk 
en open, ijverig en stimulerend. Niet wijdlopig en niemand voortrek-
kend. Hij besefte dat hij de plaats van de ouders innam en dat hij, net als 
ieder mens, eens voor de hemelse rechterstoel rekenschap van zijn leven 
moest afl eggen.54 Dat schreef hij evenwel toen hij nog geen praktijker-
varing had.
Ook Fungerus’ opvolger in Leeuwarden kende de ambivalentie van ‘mijn 
prachtige, mijn hondse baan’.55 Maar de uit het Duitse Steinfurt af kom-
stige Edo Neuhusius (1581-1638) voldeed beter aan het nieuwe calvinis-
tische profi el toen hij in 1607 werd benoemd. Hij raakte bevriend met 
Bogerman en hij was vooral trots op de vele oud-leerlingen die predi-
kant in Friesland waren/werden. Ook hij kende Erasmus, zij het veel 
minder congeniaal dan Fungerus. Hij citeerde wel uit diens werk, maar 
zijn reactie was heel anders. Een mooi voorbeeld is de passage over de 

52 Edzo H. Waterbolk, ‘Een hond in het bad. Enige aspecten van de verhouding tus-
sen Erasmus en Agricola’, in Idem, ed., Verspreide Opstellen (Amsterdam 1981), 27-44, 
hier 39. Fungerus bezat wel een exemplaar van de Stultitiae Laus (Bazel 1522). Simon 
Schama, Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw (Amsterdam 
1988), 27: ‘Na Erasmus verloor het Nederlandse humanisme zijn gevoel voor humor’. 

53 Etymologicum trilingue (1607), 722 (s.v. ‘schola’). 
54 De puerorum disciplina, cap. II ‘De Praeceptoribus’, 18-20.
55 Ida G.M. Gerhardt, ‘Tussenuur’, Sonnetten van een leraar (Amsterdam 1951).
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schoolmeesters in zijn Theatrum ingenii humani.56 Neuhusius speelde hier 
een fraai intertekstueel spel met het vileine portret dat Erasmus in zijn 
Stultitiae laus van de grammaticus schetste, zonder diens naam te noe-
men. Waar de ironische humanist de schoolmeesters wegzette als pe-
dant en naïef, die alleen dankzij de verblinding door Vrouwe Dwaasheid 
hun ellendige beroep kunnen volhouden, begon de serieuze rector zijn 
portret van de literaire professionals met het woord ‘sapientia’, wijsheid. 
Hij schrijft dus een ‘Sapientiae Laus’ als rehabilitatie, in polemiek met 
Erasmus. Van hem nam hij wel de beschrijving van de ongemakken en 
dommigheden over, met variaties en met weglating van de al te sarcas-
tische sneren naar de pseudo-geleerdheid van de grammatici. Maar dan 
wendt hij zich persoonlijk tot de lezer: ‘Neem ons deze dwaasheid niet 
kwalijk. Wij hebben een hoge roeping, maar het zware werk en de da-
gelijkse omgang met kinderen maakt ons wel eens zwak en pietluttig.’57 
Voor Neuhusius waren de schoolmeesters de belangrijkste dienaren van 
de staat. Daarom wilde hij een serieuze draai geven aan de bij zijn meeste 
collega’s maar al te bekende tekst van Erasmus (zie bijlage 5). 

Besluit 
De vraag was: heeft Erasmus schoolgemaakt in Friesland? Als deze vraag 
met een voorzichtig ja kan worden beantwoord, is dat niet zozeer het ge-
volg van een sterke invloed op Friese schoolprogramma’s of een concrete 
rol in het onderwijskundig discours. Maar dan is dat naar mijn mening 
te danken aan Joannes Fungerus, de translator van Leuven naar Leeu-
warden en van Erasmus naar zijn eigen leerlingen, met name de Cam-
minga’s en Haitsma’s, een Sibrand Siccama en Raphael Clingbijl (1569-
1608) in Bolsward, de broers Pierius (1586-1644) en Menelaus (1591-1639) 
Winsemius in Leeuwarden, Sixtinus Amama (1593-1629) in Franeker, 
adel zowel als bestuurselite en niet minder dan veertien hoogleraren.58 
Er is geen echt portret van hem bekend en ook geen brievenverzame-
ling waarin hij zich blootgeeft. In dat opzicht was hij geen imitator van 

56 Theatrum ingenii humani I, cap. IX ‘De professione literaria’ (Amsterdam 1633, 1648), 
196-199 (‘Ludimagistri’). Neuhusius reageerde op Erasmus’ Stultitiae laus, cap. 49, over 
de grammatici. 

57 Theatrum Ingenii Humani I, 197.
58 Oud-leerlingen die hoogleraar werden: uit Bolsward Raphael Clingbijl, Johannes Bo-

german en Marcus Lycklama; uit Leeuwarden Dominicus Arumaeus, Henricus de 
Veno, Menelaus en Pier Winsemius, Timaeus Faber, Henricus Rhala, Hector Bou-
ricius, Johannes Hachting; uit Franeker Sixtinus Amama, Bernardus en Meinardus 
Schotanus. In de academische lijkrede die Lycklama in 1608 voor Clingbijl hield, 
sprak hij hun vroegere rector Fungerus toe, die in de academiekerk aanwezig was. 
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Erasmus. Maar zijn geschriften tekenen hem voor ons uit en de adres-
saten van zijn gedichten gunnen ons een blik op het geleerde netwerk 
van deze ‘wakkere rector’, zoals Suff ridus Petrus en Festus Hommius 
(1576-1642) hem noemden. Met deze twee namen zou men tenslotte ook 
Fungerus’ positie in de intellectuele en geestelijke wereld van zijn tijd 
kunnen typeren.
Keren we ‘om de cirkel rond te maken’59 tot slot nog één keer terug naar 
de Harlinger Terminus, waar we afscheid nemen van onze geleerde rei-
ziger en Erasmus-kenner uit het begin. Deze plek is al eeuwenlang bij de 
plaatselijke jeugd een geliefd oord voor de vrijage. Een oude gewoonte 
wil dat meisjes die zwanger hopen te worden drie keer om de Terminus 
moeten lopen. Zo is Erasmus’ receptie in Friesland ook in dit opzicht 
vruchtbaar te noemen. 

Bijlage 1

Vermelding in Friese schoolreglementen van schoolboeken van (of bewerkt door) 
Erasmus

Leerboeken en auteurs worden vermeld in de lesroosters van Friese La-
tijnse scholen (in chronologische volgorde): Bolsward (1584, zoals weerge-
geven in Fungerus’ De puerorum disciplina et recta educatione, alle scholen 
(1588, de Ratio), Franeker (1601), Sneek (1622), Leeuwarden (1638 en 1648), 
Dokkum (1662), Harlingen (1668), Sneek (1689), Workum (1690), Leeu-
warden (1702), Harlingen (1739), Franeker (ca. 1750), Leeuwarden (1786) en 
Franeker (1789).
Erasmus’ Colloquia worden genoemd in 1584 (minores), 1622 (rectorsklas), 
1662 (id.), 1668 (id.), 1689 (id.), 1690 (id.) en 1739 (conrectorsklas).
De Disticha Catonis met Erasmus’ aantekeningen worden 11 keer ge-
noemd.
Cicero’s Brieven en Terentius komen (waarschijnlijk als door Erasmus 
bewerkte schooledities) op bijna alle scholen voor. 
Isocrates’ Ad Demonicum (eveneens een uitgave van Erasmus) komt voor 
in 1588, 1622, 1690, 1702 en ca. 1750, steeds in de rectorsklas. Dit geldt ook 
voor Erasmus’ editie van Lucianus’ Dialogen (1702, 1739, 1786 en 1789).

59 Erasmus, Adagia 1586 (II 6, 86).
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Bijlage 2

Friese drukken van schoolboeken van Erasmus

1591 De civilitate morum puerilium (Franeker, ?).
1591 Catonis Disticha de moribus…Cum graeca Planudis versione, et D. Erasmi 
Roterod.  scholiis (Franeker, A. Radaeus); herdrukken: 1600 en 1604 (Fra-
neker, A. Radaeus), 1631 (Franeker, U. Balck), 1660 (Franeker, J. Wellens; 
J. Arcerius); samen met de Apophthegmata: 1594 (Franeker, Aeg. Radaeus), 
1609 (Leeuwarden, Abr. Radaeus).
1648 Evangelia et epistolae dominicorum ac festorum dierum graece et latine ex 
versione D. Erasmi Roterodami (Leeuwarden, ?).
1757 Colloquiorum Maturini Corderii centuria una cum Erasmi Roterodami Col-
loquiis  selectis, ac Loquendi formulis, Copiaeque verborum compendio. In usum 
Scholae Erasmianae (Leeuwarden, Wigerus Wigeri, in de Rotterdamse 
Erasmus).

Vertalingen
1627 Colloquium Proci et Puellae, door P. Geestdorp (Leeuwarden, C. Fon-
teyne).
1672 Gedenkweerdige spreuken (Apophthegmata), door Lambert van den 
Bosch  (Leeuwarden, H. Rintjes).
1758 Een hondert ’t Zamenspraken…Ten dienste van de Erasmiaansche school  
(vertaling van de Latijnse editie uit 1757, Leeuwarden, Wigerus Wigeri).

Bijlage 3

Erasmus in Friese boekenlijsten

Uit een oppervlakkige bestudering van de getranscribeerde boekenlijs-
ten blijkt dat vooral in de tweede helft van de zestiende en in de zeven-
tiende eeuw ook tal van Friese niet-academici een bibliotheek hadden 
met een aantal geleerde boeken. Daarbij waren vaak enige Latijnsche boe-
cken of vocabulaeren, maar ook een vertaalde Ovidius, Plutarchus of Cice-
ro. Daarnaast noemen winkelinventarissen soms ‘Latijnsch schoolgoed’. 
Het is niet duidelijk of het dan ook om uitgaven of geannoteerde teksten 
van Erasmus gaat, want zijn naam wordt er niet altijd bij genoemd. Maar 
bij een titel als Lingua, populair bij Friese predikanten, is dat ook zonder 
zijn naam wel duidelijk.
De volgende steekproef is niet representatief, maar lijkt me wel indica-
tief. Werk van Erasmus is geteld in de veilinglijsten van de bibliotheken 
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van negen academici: 
de rectoren: Velsius (1601, 10x), Fungerus (1613, ca. 33x), R. Neuhusius 
(1680, 8x); 
de juristen: Th. Saeckma (1666, 7x), Hor. Knijff  (1679, 10x), W. Gutberleth 
(1680, 9x);
de predikanten: W. Acronius (1656, 8x), Balth. Bekker (1698, 6x) en de 
rector/hoogleraar: P. Moll (1677, 17x)
Aangenomen mag worden dat in de bibliotheken van Fungerus, Neuhu-
sius, Gutberleth en Saeckma ook die van hun vaders geheel of gedeelte-
lijk zijn opgenomen. Voor Fungerus geldt dit ook voor zijn schoonvader 
Vibrandus Revius van Hallum. In 1581 vond te zijnen huize ‘ant oldehoff -
ter kerckhoff ’ een grote boekverkoping plaats waarbij hij zelf veel kocht. 
Zijn (latere) schoonzoon Fungerus kocht er o.a. een editie van Cicero’s 
brieven door Erasmus.
Totaal aantal Erasmiana bij de negen genoemde mannen: 108, waarbij 
de drieëndertig van Fungerus en de zeventien van Moll het gemiddelde 
opkrikken. De Adagia komen het vaakst voor (11x, incl. dubbele exem-
plaren), gevolgd door de beide zesmaal vermelde Colloquia en Moriae En-
comium, zoals de Stultitiae Laus steeds werd genoemd. De Colloquia, een 
echt schoolboek, ontbraken bij de juristen Saeckma en Knijff , maar ook 
bij Fungerus en Neuhusius. Daarna kwamen de Copia Verborum (ver-
korte titel) en het boekje over de juiste uitspraak van Grieks en Latijn 
(elk 5x), een brieveneditie en de zo genoemde Miles Christianus (elk 4x) en 
de Apoph thegmata (3x). De rectoren hadden Erasmus’ tekstuitgaven van 
Plutarchus, Lucianus, Plato, Cicero en Seneca en zijn tekst en Latijnse 
vertaling van het Nieuwe Testament in bezit. Het ‘schoolwerk’ lijkt dus 
te domineren en Erasmus’ theologische geschriften en bijbelcommenta-
ren ontbraken nagenoeg, behalve bij Moll (9x), Fungerus (8x) en Saeckma 
(3 van de 7). 
Interessant is een vergelijking met de eerste catalogus van de Franeker 
academiebibliotheek (editie Jacob van Sluis, 2011) die tweeëndertig Eras-
mus-titels kende: geen Colloquia, maar wel Adagia (2x), Apophthegmata (2x), 
Moriae Encomium, de brieven, een Griekse grammatica, geannoteerde en/
of vertaalde teksten van Aristoteles, Sextus Empiricus, Suetonius en de 
kerkvaders.
De hoge notering van de Adagia in de meeste Friese geleerde bibliotheken 
is begrijpelijk. Zolang het Latijn functioneerde als taal van wetenschap-
pers en geleerden, bleef Erasmus’ spreukenverzameling een onmisbare 
bron om brief, vers, rede en verhandeling te versieren.
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Tenslotte de boeken uit het bezit van Erasmus zelf in Friesland. Mar-
tin Engels heeft hun lotgevallen gedetailleerd beschreven.60 Een van zijn 
(sum Erasmi) vijf Aldijnen in de Franeker academiebibliotheek/Tresoar 
is een Lucianus-editie uit 1503, geschonken door hoogleraar medicijnen 
Menelaus Winsemius. Zou dit dezelfde editie zijn die op blz. 75 van de 
veilingcatalogus van Fungerus’ bibliotheek wordt genoemd: Luciani ope-
ra Graece apud Aldum. 1503? Wat zou het prachtig geweest zijn als daarin 
onder het ‘sum Erasmi’ ook ‘sum Fungeri’ had gestaan.
Behalve de Lucianus worden in de veilingcatalogus de volgende Erasmi-
ana genoemd:
Chilias Proverbiorum (1516), Moriae Encomium (1522), Spongia (1523), De con-
temptatione mundi (1523, met 4 Declamationes), Ciceronianus (1529), Apoph-
thegmata (1531, 2x), Epitome topographica totius orbis…ed. per E.R. (1535), De ra-
tione concionandi (1545), Lingua (1547), De conscribendis epistolis (1548), Epitome 
Adagiorum Erasmi, Junii et aliorum (1593) en ongedateerd: De recta pronunci-
atione Latini Graecique sermonis (2x); verder tekstuitgaven (en commentaar) 
van Plato, Plutarchus (3x), Cicero (Offi  cia, 1533), Seneca (2x), Suetonius (4x) 
en 3 uitgaven van het Nieuwe Testament met Latijnse vertaling. 

Bijlage 4

De veilingcatalogus van Fungerus’ bibliotheek (1613) 

De catalogus telt 1454 nummers en bovendien een aantal vooral juridi-
sche theses en manuscripten, o.a. enige Chinese teksten. De boeken zijn 
ingedeeld in acht rubrieken en daarbinnen in achtereenvolgens folio, 
quarto, octavo en dec.sexto formaat.
I. Theologici: 54 + 46 + 113 + 14: totaal 227
II. Iuridici: 16 + 21 + 66 + 6: totaal 109
III. Politici: 0 + 8 + 12 + 4: totaal 24 
IV. Medici: 26 + 32 + 81 +14: totaal 153 
V. Astronomici, arithmetici, 
 mathematici et geometrici: 10 + 16 + 8 + 0: totaal 34 
VI. Historici, poetici, oratores, 
 philosophi et logici: 104 + 60 +195 + 21: totaal 380 
VII. Philologi: 13 + 42 +272 +30: totaal 357 
VIII. Miscellanea: 46 + 54 + 55 +15: totaal 170 

60 Engels, ‘Erasmiana in de Franeker academiebibliotheek’; Idem, Erasmus’ handexem-
plaren; Idem, ‘Vroeger eigendom van Erasmus’.
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Bijlage 5

Edo Neuhusius en de Lof der Zotheid. Drie voorbeelden van imitatio, variatio en 
aemulatio. 

I. 
Erasmus:

‘In hun tredmolens en slachthuizen worden ze seniel door het gezwoeg 
temidden van de kudden jongens, doof door hun gekrijs, van de stank en 
het vuil ziek. Maar dankzij mij schijnen ze de eersten der stervelingen 
te zijn. Ze zijn zo in hun nopjes met zichzelf, terwijl ze de bange schare 
met dreigend gelaat en stem terroriseren en met plak, roede en zweep 
de beklagenswaardigen aanpakken. (--) Intussen lijkt hun die vuiligheid 
pure schoonheid, de stank geurt als marjolein en die troosteloze slaver-
nij wordt voor een koningschap gehouden.’ 

Neuhusius:

‘In de tredmolens van de scholen worden ze door het gezwoeg seniel te-
midden van de kudden jongens, door hun gekrijs doof, van de smeerboel 
ziek. Terwijl ze ondertussen de bange schare met hun stem en gelaat 
terroriseren en de zeer beklagenswaardige kudde de bevelen van de dic-
tators uitvoert, menen ze de hoogste positie onder alle stervelingen in 
te nemen. (--) In hun keiharde slavenbestaan beelden ze zich de hoog-
heid van koninklijke macht in, in hun laagste rangen aan de onderkant 
van de maatschappij zien zij benijdenswaardige eervolle topposities. De 
vuiligheid van het vieze tuchthuis lijkt hun schoonheid. Jongensstank 
geurt als marjolein. De plak prefereren ze boven een scepter, de katheder 
boven een troon, de leraarstoga boven een keizerlijke mantel.’

II.
Erasmus:

‘Als iemand van hen de (naam van de) moeder van Anchises of een bij de 
goegemeente onbekend woordje in een smerig papiertje gevonden heeft, 
zoals bubsequam, bovinator of manticulator, of als iemand een fragment 
van een antieke steen met geruïneerde letters ergens heeft opgegraven, 
wat een gejuich dan, wat een triomferen, wat een loftuitingen, net alsof 
ze Afrika verslagen hebben of Babel ingenomen.’

‘Komt, leert vrijen!’ Maakte Erasmus school in Friesland?
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Neuhusius:

‘Als ze een eerder onbekend woordje of een ingewikkelde betekenis uit 
een oude auteur geleerd hebben, triomferen ze als over de inname van 
Den Bosch of het onderscheppen van de schatten van Amerika.’ 

III
Erasmus (slotzinnen):

‘Noem je dit eerder waanzin dan dwaasheid? Maakt me niets uit, maar 
geef toe dat dankzij mij dit wezen, dat van allen verreweg het ongeluk-
kigst is, zozeer zijn geluk niet op kan, dat hij zelfs niet met de koning van 
de Perzen wil ruilen.’

Neuhusius (kernzinnen):

‘Gun ons schoolmeesters, vraag ik, deze dwaasheid. Zij vervult ons met 
zachtmoedigheid, zodat we met de grootste inspanning van lichaam en 
geest van uw vormeloze jonge beertjes nuttige burgers van de Republiek 
maken. Niemand kan zich meer verdienstelijk maken voor God, nie-
mand kan de Republiek een grotere dienst bewijzen dan wanneer hij de 
jeugd onderwijst en vormt. Vooral nu, nu zij zo is afgegleden, dat uit alle 
macht gepoogd moet worden haar in het gareel te houden.’

Bijlage 6

Opera Fungeri 

1.  De puerorum disciplina et recta educatione liber (1584, Antverpiae apud 
Christophorum Plantinum, 8o); herdrukt als De puerorum disciplina et 
recta institutione (1586, Lugd. Batav. ex offi  cina Plantini, apud F. Raphe-
lengium, 8o).

2.  Sylva carminum, in qua varia epigrammata et epitaphia doctorum ac illustri-
um virorum  patriae continentur (1585, Lugd. Batav. apud Chr. Plantinum, 
8o); nieuwe, vermeerderde herdruk als Variorum Carminum Sylva (1607, 
Franekerae apud Aeg. Radaeum, 8o).

3.  Nova proverbiorum farrago, tam ex Graecis, quam Latinis auctoribus collecta 
(1585, Lugd. Batav. apud Chr. Plantinum, 8o).

Piter van Tuinen
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4.  De confl agratione mundi, de resurrectione, judicio, bonorum praemiis, ma-
lorum poenis, carmen paraineticum ad omnes pios (1589, Franekerae apud 
Aeg. Radaeum, 8o); ongewijzigd herdrukt in 1591, Franekerae apud 
Aeg. Radaeum.

5.  Sacrorum carminum sylloge, in qua continentur Messiados libri IIII, collecti 
ex quatuor Evangelistis: item Hymnus in laudem Trinitatis cum graeca parae-
nesi ad pietatem (1591, Lugd. Batav. apud Fr. Raphelengium, 8o).

6.  Illustr. principis Mauritii et Generosi comitis Gulielmi Frisiae praefecti, pro-
cerumque ampliss. foederatarum regionum epinicia (1595, Lugd. Batav. apud 
Fr. Raphelengium, 8o).

7.  Symbolorum variorum, maxima tamen ex parte Ethicorum, quae cum prin-
cipibus, tum aliis clarissimis viris inscripta sunt additaque explicatione in 
majorem amplitudinem diff usa liber unus (1598, Franekerae apud Aeg. Ra-
daeum, 8o).

8.  Etymologicum Latinum ex probatissimis philologis, philosophis, historio-
graphis, poetis, et aliis scriptoribus diversis in unum corpus collectum, anti-
quitatibus et animadversionibus passim refertum, vocabulis insuper iis, quae 
transierunt ex linguis sacris in ius Latinitatis locupletatum (1600 en 1605, 
Francoforti e collegio Paltheniano, sumptibus Jonae Rhodii, 8o); her-
drukken: Etymologicum trilingue Latinum, Graecum et Hebraicum, caeteris 
omnibus emendatior (1607, Lugd. (Lyon) apud A. de Harsy, 8o); Originati-
onum seu etymologici triglootton fl orilegium (1628, Lugd. (Lyon) sumptibus 
Petri Ravaud, 8o); Lexicon philologicum in quo primigeniae vocum Hebrae-
arum, Graecarum et Latinarum origines: summo ingenii acumine investigatae 
ex authoribus omnis literaturae peritissimis ac probatissimis: opus omnibus 
perutile (1658, Lugd. (Lyon) apud J. A. Huguetan et M. Ravaud, 8o).

9.  Carminum moralium piorumque libri tres, quorum primus Disticha, alter 
Tetrasticha, tertius Hexasticha habet; ad usum iuventutis in unum volumen 
accumulata (1611, Franekerae apud Aeg. Radaeum, 8o).

i

‘Komt, leert vrijen!’ Maakte Erasmus school in Friesland?
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